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OR: Voortbestaan Proeffabriek

absolute prioriteit

In de toekomst fUngeert de Proeffabriek enkel nog als modelshop. Op de jOto Frans
Corniche Mesa en Theo Schaekers.

Meestal verrichten de ondernemingsraadsleden van Display Components
Eindhoven hun werk op de achtergrond. Buitenstaanders hebben dan ook weinig
notie waar de OR zich mee bezighoudt. Zijn er grote zaken aan de orde, die er echt
toe doen, dan komt de gedrevenheid van de ware OR-man of vrouw naar boven. Nu
het voor ruim honderd personeelsleden van de Proeffabriek erop of eronder is, maakt
de OR overuren om bij het management eruit te halen wat erin zit. 'Al willen we niet
dwars op het spoor gaan liggen', aldus voorzitter Roger Seys.

De aanleiding voor de opperste
alertheid van de OR is de adviesaan

vraag van de bestuurder van deze plant,
Wilbert van der Eijk, met betrekking
tot het saneringsvoorstel voor de
Proeffabriek. Toen de PF het tweede

achtereenvolgende jaar onacceptabele
verliezen leed, vond het management
de tijd rijp voor actie. Zeven haalbare
scenario's werden opgesteld. Op basis
van continuïteit werd gekozen. In de
toekomst zal de Proeffabriek in afge
slankte vorm enkel nog fungeren als
modelshop die proeven doet voor de
ontwikkeling. Als de opdracht gehal
veerd wordt, is er natuurlijk ook min
der werk. Het management heeft becij
ferd dat er in dit scenario honderd
mensen ult moeten.
Tot ontevredenheid van OR-lid voor

het FNV; Ronny Bons, werd gekozen
voor het scenario waarbij op een na, de
meeste mensen ontslagen zouden wor
den. Hij had liever het plan gezien
waarbij het kleinste aantal mensen eruit
moest. Ook vindt hij de presentatie van
de cijfers een onjuiste voorstelling van
zaken geven. Als de activiteiten van de
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PF als ontwikkelingskosten zouden
worden verrekend, zou de PF zelfs

winst maken. Indien de activiteiten

gedecentraliseerd worden, worden er
nog steeds kosten gemaakt en mogelijk
zelfs nog meer. Alleen worden ze dan
door anderen betaald. Volgens hem is
bij de oplossing van het probleem
'enkel naar de centen bij ons gekeken'.
Karel Arbouw van de VHPP en voor

zit~r Seys zijn het met hun collega
oneens.

PHILIPS
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Drie letters, maar een wereld van bete\s:ents

erachter: de Philips Qualiry Award! We hebben

bijna allemaal onze PQA scholing gehad; voor

sommige groepen is er een open dag geweest, in

het Groeps Werk Overleg is er over gesproken en

toch blijft het een moeizaam gebeuren. Het komt,

denk ik, omdat we er niet voldoende in slagen om

de integratie met ons gewone werk tot stand te

brengen. Misschien ook wel, omdat veel zaken die

we dagelijks doen, al op z'n PQA's gebeuren, maar
we onvoldoende moeite nemen om dat re laten

zien en vast te leggen.

Dat moet de eerste stap zijn: in ons gewone werk

de PQA elementen herkennen. Voor het thuis

front zijn bovenstaande regels misschien minder

begrijpelijk, maar probeert u eens uw partnet er

iets over te vertellen. Als je iets duidelijk wilt krij

gen voor jezelf, moet je eens proberen her aan een

ander te verklaren. Dan blijkt vaak waar het voor

jezelf niet helemaal duidelijk was.

PQA moet voor ons allemaal, iedere dag.

Succes gewenst,

Ftans Tol

COLOFON

'We kunnen niet om de schrijnende
verliescijfers heen', menen zij. 'We
moeten reëel blijven. Als we de
bestuurder domweg negatief adviseren,
dan zijn we verder uitgepraat. Je kunt
je beter coöperatief opstellen, dan kun
je de zaak nog bijsturen. Je kunt dan
als OR voor de mensen die het noodlot

treft, gunstige voorwaarden bedingen
bij het management.' De voorzitter
verwacht dat de ervaringen die de
meeste leden uit deze nieuwe onderne

mingsraad opdeden bij de reorganisatie
van BGTV Glas, nu zeker van pas
komen. 'Daar zijn we erin geslaagd op
een handjevol mensen na, iedereen te
herplaatsen. '

Bestaanszekerheid
Een aantal jaren geleden waren er

juichende berichten te noteren bij de
Proeffabriek. Waarvandaan komt dan

die plotselinge kentering? 'Zo plotse
ling is die ommekeer niet gekomen',
aldus Seys. 'De opdracht voor de PF
was, dat zij zichzelf moest zien te
bedruipen. Omdat onze afzetmogelijk
heden voor speciale producten door
toedoen van de concurrent in elkaar is

geklapt, lukte dit niet. Bovendien heeft
de PF een te afwachtende houding aan
genomen', stelt Bons kritisch.
De feiten liggen er, evenals de advies-

aanvraag. Hoe ga je daar nu als OR
mee om? 'Om de zaak overzichtelijk te
houden, hebben we de adviesaanvraag
in twee stukken opgedeeld: het econo
misch en het sociale', legt Seys uit. 'Als
OR zullen wij ons er sterk voor moeten
maken dat de PF die overblijft, vol
doende bestaanszekerheid heeft op de
middellange termijn. Bovendien moe
ten we beoordelen of het voorstel zoals

het er ligt, gefundeerd is. Omdat we
terdege te werk willen gaan, laten wij
ons bijstaan door adviesbureau Wicher
Smith. Dit bureau heeft al vaker reor

ganisaties bij Philips begeleid, dus zij
kennen de organisatie.' Samen met dit
bureau zal de Commissie Werkgelegen
heid Organisatie Lange en Korte
termijn visie (WOLK), versterkt met
Albert van de Meerakker, het voorbe
reidende werk doen. Het sociale stuk

komt voor rekening van zes door de
wol geverfde rotten in het vak; Ronnie
Bons, Frans Corniche Mesa, Frans
Housen, Gerrit Siegers, Roger Seys en
Ivo Vandormael. Deze zes beseffen hun

verantwoordelijkheid terdege. Seys:
'De PF-mensen zijn afhankelijk van de
druk die wij op de ketel kunnen uitoe
fenen.' De OR hoopt de eerste week
van mei hun advies te kunnen aanbie

den aan het management.
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Regio manager Europa
Sinds I juli vorig jaar is Jim Smith manager van de Regio Europa. In zijn vorige

functie was hij Plant Manager van Durham. Vanuit TQ3 stuurt hij de voormalige
Business Segment Teams Large/jumbo en Sma/l/medium en European Sales (ESO)
direct aan.

Als persoonlijke uitdaging ziet hij
het op één lijn brengen van de verschil
lende culturen van deze Business

(Segment) Teams. Hij verwacht niet dat
dit heel snel zal lukken, maar alle

inspanningen zullen gericht zijn op het
maximaal haalbare.

Zodra zijn agenda het toelaat, zal hij in
In Beeld ingaan op zijn taak, zijn strate
gie en zijn verwachtingen.
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BG Human Resource Manager, Peter Kleij:

'Kern personeelsbeleid is
globaal van karakter'

'Personeelsmanagement is eigenlijk heel eenvoudig. Behandel mensen met
respect, gebruik hun talenten en biedt hen perspectieven.' Aan het woord is Peter
Kleij, de eerste Human Resource Manager van de Business Group Display
Components (BGDC). Competent en goed gemotiveerd personeel is volgens Kleij de
basis van het succes van elke organisatie, waar ook ter wereld. 'Techniek en geld zijn
van groot belang, maar in de meeste gevallen niet doorslaggevend. Het zijn uiteinde
lijk de mensen die de bedrijfsdoelen waar moeten maken.'

'Binnen Display Components ziet
men het belang van goed personeel
zeker in', stelt Kleij. 'Alleen is er tot nu
toe geen sprake geweest van een strate
gisch personeelsbeleid voor de gehele
Business Group. Iedere vestiging voerde
op personeelsgebied een redelijk
autonoom beleid. Het is nu mijn taak
alle neuzen in één richting te krijgen.'
Ruim een jaar geleden kwam Kleij bij de
BG Display Components in dienst. Hij
had toen al achttien jaar 'personeels
werk' achter de rug. Zijn HBO-diploma
Arbeidsmarkt Politiek en Personeel

beleid en zijn doctoraal Sociale- en
Organisatie Psychologie haalde hij in de
avonduren. De door studie vergaarde
kennis bracht hij overdag in praktijk.
Eerst bij het Bergwegziekenhuis in
Rotterdam, vervolgens bij het
Rotterdamse Vervoer-bedrijf (RET) en
later bij AT &T. Bij AT &T was hij
onder andere verantwoordelijk voor het
personeelsbeleid bij de Europese vesti
gingen. Vooral het werken met andere
culturen sprak hem in deze baan bijzon
der aan. 'Dit onderdeel van mijn werk
wilde ik graag uitbreiden. Kijken of ik
op het gebied van personeelsmanage
ment buiten Europa hetzelfde voor
elkaar zou krijgen als binnen Europa.
Voor mij was dit ook een belangrijke
reden om te gaan werken bij De.'

'Win-win-situatie I

Kleij zit ruim een jaar op zijn nieu
we stek. Het ontwikkelen en stimuleren

van een eigentijds Human Resource
beleid neemt een belangrijk deel van
zijn tijd in beslag. 'DC staat nu voor de
uitdaging de Philips waarden "waardeer
mensen als onze grootste bronnen" en
"stimuleer ondernemersgedrag op alle
niveaus" ook daadwerkelijk in praktijk
te brengen. Uit de resultaten van de
Employee Motivation Survey (EMS)

blijkt dat veel medewerkers van mening
zijn dat er een te groot verschil bestaat
tussen datgene wat op papier staat en
datgene wat ook daadwerkelijk waar
wordt gemaakt. DC moet daarom een
'win-win-situatie' creëren. We moeten

zorgen dat mensen bij Display
Components willen (blijven) werken,
omdat het goed is voor hun persoonlijke
ontwikkeling en hun carrière. Het
gevolg is: gemotiveerde medewerkers die
kunnen voldoen aan de hoge eisen die
aan hen worden gesteld. Dit is een voor
waarde om onze marktpositie te behou
den en uit te breiden. Daarom moeten

managers zich naast hun traditionele
taken meer richten op de begeleiding en
ontwikkeling van mensen. Anderzijds
moeten medewerkers worden uitge
daagd zelf meer verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen ontwikkeling.'

Human Resource
programma's

Volgens Kleii is het de taak van de
Human Resource organisatie deze pro
cessen actief te ondersteunen. 'We pro
beren de coachingsvaardigheden van de
managers te verbeteren door een com
binatie van training en feedback op hun
huidige managementstijl. Medewerkers
hechten steeds meer belang aan de actie
ve ondersteuning van hun manager bij
hun persoonlijke ontwikkeling.'
De BG Human Resource Manager
levert ook een belangrijke bijdrage aan
het Management Development proces.
'Dit houdt in, dat je door het actief wer
ven, overplaatsen en ontwikkelen van
mensen zorgt dat je ook in de toekomst
de beschikking hebt over voldoende
gekwalificeerd personeel', legt Kleij uit.
'Het gaat dan vooral om de kritische
functies binnen DC, de 200 tot 300
zware management- en zeer specialisti
sche functies die moeilijk te vervullen
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Peter Kleij wil alle neuzen in één richting
krijgen.

zijn. We proberen hierbij vooral de
eigen medewerkers de kans te bieden

door te groeien naar dit soort posities', Ialdus Kleij. Hoewel het belangrijk is om
regelmatig "vers bloed" in te laten stro-
men, willen we graag de talenten van
onze mensen gebruiken. Om die reden
is er recentelijk een database geïnstal-
leerd waardoor medewerkers zich

wereldwijd kunnen informeren omtrent
de vacatures in De. Eén van de pro
gramma's om getalenteerde medewer-
kers te ondersteunen in hun loopbaan
ontwikkeling betreft development
centers. Tijdens een tweedaagse
Components workshop krijgen de deel
nemers een goed inzicht in hun sterke
en minder sterke kanten. Daarnaast

worden zij gecoached hoe zij deze min-
der sterke punten kunnen verbeteren.'
Het professionaliseren van het selectie-
proces is een ander voorbeeld van inno-
vatie in het personeelmanagement van
De. Kleij: 'We proberen de doorloop-
tijd van dit proces te bekorten en tege-
lijk de kwaliteit te verhogen door bij
voorbeeld een verbeterde afstemming
tussen de selecteurs.'

Andere waarden en normen
Als Human Resource manager zit

Kleij ook regelmatig met de personeel
en lijnmanagers van de buitenlandse
vestigingen om de tafel. 'Elk land heeft

Lees verder op pagina 6



TPI-project bij EED en PPD
De essentie van het Technische Product Informatie-project is dat de juiste gedo

cumenteerde kennis rondom product, proces, machines en fabricage op tijd beschik
baar is voor de juiste persoon. De behoefte aan en het nut van zo'n adequate infor
matie-voorziening was voor het BG-management aanleiding om hier op volle sterkte
aan te werken. De ideeën werden tot een concreet plan de campagne voor de BG
geformeerd door de TPI-projectgroep. Ondertussen lopen sinds 1995 enkele TPI
deelprojecten. In Beeld vroeg de PPD en de EED naar de stand van zaken.

Het kernteam van hetTPI-project, v.L.n.r. Frank PLoeg.makers,
Ed SpLinter, Pirn Luiten, PauL Beeuwkes en Theo Janssen.

de juiste plek en de juiste tijd.' Over de
voordelen van TPI hoeft Luiten niet

lang na te denken. 'Van oudsher werd
het werk vastgelegd op papier. Als we
een buis ontwikkelen is er veel overlap
in informatie. Je kunt dit met TPI
ondervangen. Je kunt gericht zoeken
naar datgene wat je nodig hebt.'
Bovendien maakt de PPD twee grote
sprongen voorwaarts. Informatie komt
elektronisch beschikbaar en de proces
sen worden beter vastgelegd.
Dit vraagt wel een extra inspanning van
de ontwikkelaar. De afdeling MISD
was in het verleden verantwoordelijk
voor het documenteren van informatie.

Nu moet de ontwikkelaar dit zelf gaan
doen. 'In plaats van zijn eigen C-schijf
te voeden, moet hij TPI-documenten
straks direct in IRIS opslaan. IRIS is de
wereldwijde database waarin TPI
beheerd zal worden', aldus Luiten. Tot

nu toe gebeurt dit via DCM. Een ande
re verandering is, dat TPI niet alleen
tekeningen, maar ook CAD-files
beslaat. Ook die zullen dus in de IRIS

database thuishoren. De PPD krijgt
naar verwachting zo'n driehonderd Iris
gebruikers die de input verzorgen.

TPI onmisbaar voor PPD
'TPI is voor een kenniscentrum als

de PPD heel belangrijk', aldus Pim
Luiten, TPI-projectleider voor de PPD.
'Alles wat we produceren in de ontwik
keling, het product- en het procesont
werp is kennis. Deze kennis moeten we
goed overdraagbaar maken. Op zo'n
manier, dat het ook het doel dient voor

de gebruiker, meestal de IPC of com
merciële afdeling. Zij moeten kunnen
beschikken over de juiste informatie op

behartigt en hij wordt daarbij geholpen
door Ruud Claassen voor de technische

ondersteuning en Mark Damen, een
afstudeerder van de TU Eindhoven die

zich bezig houdt
met 'monitoren',
ofwel: hoe kunnen
we leren van de hui

dige projecten?
Maar niet alleen het
inlezen van die
500.000 documen
ten 1S een enorme
klus. 'De machines
die de EED maakt

zijn stuk voor stuk
maatwerk en erg
complex. Zij
bestaan soms wel uit
duizend verschillen
de onderdelen. Met

behulp van TPI kan
de tekenkamer straks direct controleren

op beschikbaarheid van die onderdelen.
Een vervallen component gaf tot op
heden nogal eens onacceptabele vertra
ging. De constructeur wint tijd omdat
hij maar één keer naar het pakket hoeft
te kijken', aldus Arkesteijn. Maar TPI
zal meer veranderen binnen de EED.

De afdeling documentatie bestaat uit
mensen die zich bezighouden met
maakdocumentatie, die als pakket naar
de leverancier gaat en gebuikersdocu
mentatie, die als microfilm wordt ver

stuurd. Straks worden wijzigingen
direct ingebracht en wordt de toeganke
lijkheid veel groter. In de toekomst pro
fiteren binnen de EED 120 documen

tenproducenten en evenzoveel actieve
gebruikers van TPI. Als eerste projecten
zijn deflectie-units en 32V aangewezen
om ervaring op te doen met het nieuwe
informatiesysteem. Arkesteijn is aange
naam verrast door de positieve reacties
tot dusver. 'Alhoewel de software nog
niet helemaal compleet is, wil men er
liever vandaag dan morgen mee aan de
slag.' Dat kan vanaf april. Dan zullen
alle afdelingen gefaseerd vertrouwd
raken met TPI.

Hij prijst zich echter gelukkig dat hij
niet alles rondom het TPI-project alléén
hoeft te doen. In Herman Hartmann

van het Centrum voor Fabricage
Technologie heeft Arkesteijn de man
gevonden die in de praktijk het project

Piet Arkesteijn, Ruud CLaassen en Marc
Damen in het heiligdom voor de infor
matievoorziening. Herman Hartrnann
ontbreekt op de foto.

EED: Liever vandaag dan
morgen TPI

Het plan voor een engineering
data base ging bij de EED vooraf aan
het TPI-project. 'De EED realiseerde
zich toen al, dat haar werkwijze in de
toekomst moest veranderen in het

omgaan met productgegevens, zeker
met het oog op CAD,' vertelt Piet
Arkesteijn, algemeen projectleider TPI
voor de EED. De doorlooptijd en de
kosten moesten omlaag en de kwaliteit
van de tekenpakketten omhoog.
Arkesteijn combineert als IT-manager
ondersteunende Informatietechnologie
activiteiten en het beheren van techni

sche productdocumentatie voor de
EED. Vooral met dat laatste is nogal
wat werk gemoeid. In de afgelopen der
tig jaar heeft de EED wel zo'n 500.000
documenten geproduceerd, schat
Arkesteijn.

I

IN BEELD NR.3 MEI/JUNI 1997



Helpdesk
Luiten heeft een projectteam

samengesteld uit de verschillende PPD
segmenten, die de voortgang in de
gaten houden. Om het besef te stimule
ren en het belang van TPI te verduide
lijken, krijgt elke PPD 'er bovendien
eens in de zes à acht weken het blad

TPlnfo in zijn postbak. Hierin wordt
gerapporteerd over de voortgang van
het project. Inmiddels zijn de eerste
TPI resultaten bij de PPD zichtbaar.
DCM is al aardig opgeschoond en IRIS
is momenteel beschikbaar in een basic

vorm en wordt uitgeprobeerd door zo'n
20 gebruikers. Wat echter ook belang-

rijk is, vindt Luiten, dat er zich onder
tussen veel meer mensen realiseren wat

TPI is en wat de moeilijkheden zijn die
je tegenkomt. Als er problemen zijn, is
er een helpdesk beschikbaar op toestel
88111.

Bedrijfsverpleegkundige Dedde Bosschers:

'Eigenlijk ben ik meer een
ARBO-adviseu r'

Sinds februari huisvest ons complex een compleet nieuw ARBO-team: Dedde
Bosschers, Elly van den Heuvel en Bert Damen. Dedde nam in november '96 de
taken van bedrijfsverpleegkundige Lia Evers over. Elly volgde januari jI. gezondheidas
sistente Brigitte Buis op. Bert tenslotte kwam op I februari jl. op de plek van bedrijfs
arts Jan Boer. In dit nummer stelt Dedde Bosschers zich voor.

Dedde Bosschers is officieel

bedrijfsverpleegkundige. Zelf voegt zij
hier het liefst de omschrijving 'ARBO
adviseur' aan toe. 'Wanneer ik me

alleen zou beperken tot het puur medi
sche werk zou ik het grootste deel van
de dag met mijn duimen zitten draaien.
Het merendeel van mijn tijd besteed ik
aan zaken als voorlichting, onderzoek
en het geven van ergonomische advie
zen aan medewerkers en management.
Hierbij werk ik nauw samen met Elly
en Bert, maar ik heb ook veelvuldig
overleg met de maatschappelijk werk
ster, de veiligheidskundige, medewer
kers van de afdeling Personeelszaken en
de afdelingsleiding. '

Werkervaring
Bosschers beschikt over een groot

aantal opleidingen op haar vakgebied. A
en B verpleegkunde, een kaderopleiding,
een opleiding bedrijfsverpleegkundige,
een cursus ergonomie en een aantal
andere functiegerichte cursussen. Met
haar brede theoretische kennis en haar

bijna 20 jaar werkervaring kan zij met
recht een oude 'rot' in haar vak worden

genoemd. Zij startte in '77 als bedrijfs
verpleegkundige bij Philips in Stads
kanaal/Winschoten en stapte in '86 over
naar Philips Medical Systems (PMS) in
Best. Na tien jaar PMS was ik wel toe
aan een nieuwe uitdaging', vertelt ze.

Stress
Volgens Bosschers heeft elke

fabriek haar eigen problematiek. Zo
komen bij DCE veel rug-, nek- en
schouderklachten voor. 'Een groot deel
van deze klachten wordt veroorzaakt

door stress. De sterk toegenomen werk
druk is hierbij één van de belangrijkste
'boosdoeners.' Maar er kunnen ook

'niet-psychische' oorzaken een rol spe
len. Bij een aantal werkzaamheden is dit
soort klachten zelfs niet geheel te ver
mijden. Natuurlijk is het wel belangrijk
deze zoveel mogelijk te voorkomen. Dit
kan door voorlichting over een goede
zit- en tilhouding. Maar ook door ergo
nomische aanpassingen van de werk
plek. Een 'goede' stoel en een bureau
van de juiste hoogte zijn hier voorbeel
den van. Vaak levert een kleine aanpas
sing al grote voordelen op. Helaas kos
ten bijna alle aanpassingen geld. En
daar wringt vaak de schoen.'

Werken achter een beeld
scherm

Begin dit jaar is Bosschers gestart
met het geven van voorlichting aan
medewerkers die een groot deel van
hun werktijd achter een beeldscherm
vertoeven. De PPD-ers weten inmiddels
welke afstand tot het beeldscherm de

juiste is, hoe hun beeldscherm ten
opzichte van het raam moet staan en na
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hoeveel tijd 'computeren' zij even de
benen moeten strekken. Deze en ook
andere zaken worden door Bosschers in

een bijeenkomst van een uur behan
deld. Na deze groepsvoorlichting maakt
zij een rondje langs alle werkplekken.

'Elke medewerker ktijgt van mij een •
individueel advies. Dat kost veel tijd,
maar persoonlijke tips geven uiteinde
lijk wel het beste resultaat.'

Deze manier van tillen kan klachten

opleveren.

Albert Klapdoor (l) en Henk Compen
laten zien hoe het wel moet.



Liedjesschrijver kraakt
kritische noten

Willem de Roos zingt de werkstress in Hua Fei van zich af

Installatietechnicus bij de Sectie Werkplaats, Willem de Roos, houdt er een
hobby op na die hem niet altijd in dank wordt afgenomen. De Roos schrijft op zijn
buitenlandse reizen de werkstress van zich af in liederen van soms wel 34 coupletten.
In elke strofe vraagt hij begrip van het management of maakt hij gewag van zaken
die beter zouden kunnen. Zijn collega's waarderen zijn gelegenheidsproducties echter
des te meer. In een Chinese kroeg zongen zij onlangs nog uit volle borst mee.

I
Muziek heeft De Roos altijd kun

nen bekoren, al is het er nooit van geko
men om echt een instrument te bespe
len. Zijn vingers bleken te kort voor de
klarinet en de corhoorn lag hem niet.
De mooiste tijd in zijn professionele
leven is die toen hij bij de Elektronische
Muziek Industrie (EMI) in Baarn
betrokken was bij de ontwikkeling van
de elektrische piano. Niet te verwarren
met een elektronisch orgel, aldus De
Roos, omdat de karakteristiek van de

aanslag van beide instrumenten totaal
verschillend is. 'Een piano wordt aange
slagen, een orgel aangedrukt.' De Roos
werkte in die tijd samen met grootheden
als Cor de Groot en Pim Jacobs. Vooral
de samenwerking met Jacobs is hem bij
gebleven: 'Wat kon die man rammen op

Vervolg van pagina 3.

z'n eigen waarden en normen. Voor mij
is het een uitdaging om ondanks deze
culturele verschillen toch een wereldwijd

de piano.' Helaas werd dit project opge
heven toen Amerikaanse marketingdes
kundigen in 1971 voorspelden dat er
geen belangstelling zou zijn voor deze
Philips-piano's. 'Zonde', aldus De Roos.
'Het waren zulke prachtige instrumen
ten. Zij waren veel lichter dan een gewo
ne piano en hadden onder alle omstan
digheden een goede klank.' Volgens De
Roos staat op dit moment nog één
exemplaar van de zeven prototypes, op
Strijp I. Maar niet alleen vanwege zijn
passie voor muziek heeft hij zijn EMI
periode zo gewaardeerd. 'Niemand had
in die tijd bij Philips meer vrijheid dan
ik. Ik ging zelfstandig naar houthandela
ren om hout te kopen.' Enige troost put
De Roos uit het feit dat hij gaandeweg
zijn rit meer zijtakken van Philips zag

stimulerend personeelbeleid te voeren.
En het leuke is dat elk land wel z'n eigen
culturele invulling aan het personeelsbe
leid geeft, maar dat de kern in wezen
overal gelijk blijft. 'Iedereen wil interes-
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verdwijnen. Hij kan het weten, volgend
jaar in augustus is hij, Deo volente,
veertig jaar in dienst van Philips.

Censuur
Alhoewel hij nog steeds betreurt

dat EMI toentertijd stopte, bracht deze
verandering ook veel goeds voor de
Blauwvinger of Zwollenaar. Zijn huidige
vrouw is een rasechte Brabantse en hij
ondervond zoveel collegialiteit en spon
taniteit bij zijn Brabantse collegàs, dat
hij nooit of te nimmer nog terug zou
willen naar Zwolle. Toch is niet alles

rozengeur en maneschijn bij Philips.
Omdat hij het management wil vertel
len wat hij op zijn buitenlandse missies
aantreft, schrijft hij zijn ervaringen van
zich af. Als een hedendaagse troubadour
of protestdichter stelt hij arbeidsomstan
digheden en slechte planningen aan de
kaak. In 1979 was in San José kennelijk
zoveel niet pluis dat hij stof had om
maar liefst 34 coupletten te schrijven.
Zijn ploegmakkers schrapten er zestien,
omdat ze te cru waren. 'Die vielen

onder de censuur', grijnst De Roos.
Nog eer De Roos terug was uit Brazilië,
was de tekst bij de Raad van Bestuur in
Eindhoven. Toen hij in 1984 in
Joegoslavië te werk werd gesteld, negeer
de hij de opmerking van de plaatselijke
manager dat 'teksten niet op prijs zou
den worden gesteld.' Hij kon het niet
laten om alle zaken die zich voordeden,

toch in een lied te vatten. Zijn laatste
song schreef hij tijdens zijn bezoek aan
Hua Fei, waar hij twee insmeltmolens
moest ombouwen en een nieuwe molen

moest plaatsen. Wie een doorleefd ver
slag wil van de omstandigheden ter
plekke, kan De Roos bellen voor een
kopietje van de acht coupletten van zijn
'kritische gedicht' op de melodie van de
Grote stille Heide.

sant werk, met respect behandeld wor
den en ook iedereen wil perspectief heb
ben in zijn persoonlijke loopbaanont
wikkeling. '



Voordelig thuis computeren
dankzij PC-Privé project

Arkesteijn: 'Philips levert onder de beste condities '.

Binnenkort wordt de uitlevering verwacht van het jongste PC-Privé project. Meer
dan vierhonderd DCE'ers kunnen dan thuis computeren op de a/lernieuwste PC; een
Pentium 133 of de nog sne/lere 200 MHz-processor. EED'er Piet Arkesteijn zocht uit
dat de fiscus onder bepaalde voorwaarden niet flauw doet, waardoor sommige men
sen een spiksplinternieuwe PC kunnen kopen voor minder dan de helft van de waar
de. Een PhiliPs-conftguratie bleek na onderzoek de meeste value-for-money te bieden.
Service en garantie gaven hierbij de doorslag.

Begin 1996 bleek binnen de EED de
belangstelling voor een PC voor thuisge
bruik groot. Onder het mom van dat er
thuis veel moest worden uitgezocht voor
het werk, werd geopperd dat de EED
dan wellicht kon zorgen voor een goed
kope aanschafprijs. Een grote order zou
toch zeker een korting van vijftig pro
cent opleveren, zo werd gedacht. Piet
Arkesteijn werd aangewezen om deze
mogelijkheden uit te zoeken. Dit bleek
in de praktijk tegen te vallen. 'De mar
ges op computers zijn zo verschrikkelijk
laag, dat je hooguit tien procent korting
kunt krijgen. We moesten een andere
manier zien te bedenken.' Toen

Arkesteijn contact zocht met Corporate
Fiscal Affairs bleek daar een kant-en
klaar PC-Privé scenario voor handen te

zIJn.

Voorwaarden
Mensen kunnen een PC voor thuis

bekostigen uit de in de CAO geregelde
verletdagen. Deze dagen worden
gewoonlijk uitbetaald, omdat de meeste
mensen deze verlofdagen vanwege de
werkdruk toch niet allemaal kunnen

opnemen. Net als op de vakantiegelduit
kering wordt daar dan loonbelasting
over geheven. Het gunstige van de PC
Privé-regeling is nu, dat de fiscus accep
teert dat de mensen hun PC betalen met

het bruto bedrag. Er gelden echter wel
een paar voorwaarden. Zo dient de
installatie voor zakelijke doeleinden
gebruikt te worden en mogen ze de eer
ste twee jaar niet doorverkocht worden.
'De mensen uit de lagerbetaalde functie
groepen hebben eingenlijk een beetje
minder voordeel. Omdat zij minder
belasting betalen, betaalt de fiscus min
der bij. Daardoor is voor hen de aan
schaf duurder.' Om hierin een beetje
tegemoet te komen, wilde Personeels
zaken voor de functiegroepen 'tijd voor
tijd' mee laten tellen', legt Arkesteijn
Ult.

Agressief
Toen het aantal belangstellenden

geïnventariseerd was, konden de onder
handelingen beginnen met de diverse
leveranciers. Na een gedegen onderzoek
van alle offertes is de keuze gevallen op
een configuratie van Philips. Arkesteijn:

'We zijn uitgegaan van twee opties om
de vergelijking overzichtelijk te houden,
Op het gebied van kwaliteit scoorden de
tien leveranciers waaronder bekende

namen als Aragon, Commodore, Dell,
HP en Paradigit ongeveer gelijk. Het
waren vooral de prijs, de service aan huis
en de garantie na levering die de door
slag gaven voor Philips te kiezen. Terwijl
Philips eerder aankondigde uit de PC
markt te stappen, mag deze uitslag ver
rassend genoemd worden. Volgens
Arkesteijn is Philips echter bijzonder
agressief als het gaat om het intern ver
kopen van PC's.

PC-Privé-c1ub
Eind 1989 werd er al eerder een

PC Privé-project gehouden. Men kon
toen een Philips NMS 1432 op afbe
taling kopen voor fl. 2.500,-. Nu krijg je
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voor ongeveer hetzelfde bedrag een PC
die een factor 25 sneller is. Toch heeft

Gerrit Rorije, nu werkzaam als system
manager bij Origin, prettige herinne
ringen aan deze periode van de eerste
schreden op de Pc. In het begin werd er
een speciale helpdesk bemand. Rorije
denkt nog met plezier aan de vragen die
toen binnenkwamen. Zo dacht iemand

dat WP er vanzelf op zou staan. Ook
liepen machines vast doordat er teveel
software op één directory gezet werd.
Later ontstond zelfs een heuse PC- Privé

club onder voorzitterschap van Jan van
Nes, die maandelijks bij elkaar kwam

om vragen te beantwoorden op het
gebied van hardware en software, maar
ook om floppy's te (ver)kopen.
Toen kochten zo'n honderdvijftig men
sen een Pc, herinnert de toenmalige
voorzitter van PC-Privé, ontwikkelaar

Van Nes zich. Nu zijn er dat veel meer.
Toch is initiator Arkesteijn niet verbaasd
over deze grote toeloop. Zelf had hij ver
wacht dat ongeveer een kwart van de
mensen een PC zou kopen. Waar is dit
grote succes aan te danken, denkt hij?
'Na het eerste PC-Privé-project, bleken
een aantal mensen begin 1996 toe aan
een vervangende configuratie. Maar ook
is de mogelijkheid om met verletdagen
te betalen voor sommige mensen heel
interessant'. Diegenen die reeds een
nieuwe installatie kochten, zullen daar

nu wel spijt van hebben.

•



PPD'er Van Buuringen

Zonder talent toch tafeltennis
kampioen

'Getalenteerd ben ik niet, ik moet er gewoon keihard voor werken.' Deze opmer
kelijke uitspraak deed de nationale tafeltenniskampioen Heren dubbel-C, Peter van
Buuringen. Tijdens kantooruren houdt deze PPD'er zich bezig met schermbewerking
bij Brightness & Contrast. Twee avonden in de week is hij echter te vinden bij tafelten
nisvereniging Cosmos in Veldhoven. Zaterdags speelt Van Buuringen met succes mee
in de derde divisie van de landelijke competitie. 'Het is een heerlijke sport, waarin ik
mijn ei helemaal kwijt kan.'

Peter van Buuringen in actie

Van Buuringen tafeltennist sinds
zijn twaalfde. Het boeiende van deze
ervaringssport is dat deze niet alleen een
fYsieke inspanning vergt, maar ook
mentale kracht. De spelregels en de
actie lijken op die van tennis en bad
minton, terwijl de tactiek ook iets van
schaken heeft. 'Wat je in een wedstrijd
tegenkomt, is een overwinning op
jezelf', vindt Van Buuringen. 'Zeker als
het gelijk opgaat. Juist als je moet sco
ren tijdens de derde game, moet je
mentaal heel sterk zijn. Als je je dag niet
hebt, kan je dat de overwinning kos
ten.'

Van Buuringen vindt dat hij hard moet
trainen om op zijn niveau te kunnen
blijven meedraaien. Dat kost nogal wat
tijd. Met Jozef Hooman (man van tafel
tennisvedette Miriam) en Jordan
Zijlmans speelt hij in de landelijke
competitie. Hiermee is vaak de hele
zaterdag gemoeid, niet altijd tot vreug
de van mevrouw Van Buuringen. Om
haar terwille te zijn, stopte Van
Buuringen in 1992 met tafeltennis bij
zijn toenmalige vereniging Oki. Toen
Cosmos rond kerst 1995 belde of hij
misschien zin had om weer competitie
te spelen, was het echter juist zijn
vrouw die hem aanmoedigde weer com
petitie te gaan spelen. Hoewel hij twij-
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felde of hij het oude niveau weer kon
oppikken, lukte dat wonderwel binnen
een paar weken. Sterker nog, hij speelde
zelfs beter dan voorheen. Volgens Van
Buuringen komt dit doordat hij nu
meer ontspannen speelt. 'Zij hebben
mij gevraagd, ik hoef me voor niemand
te bewijzen.' Inmiddels werd hij in
januari tweede tijdens de Brabantse
Kampioenschappen in de landelijke C
klasse. Tijdens de Nationale
Kampioenschappen op 15 februari in
Helmond werden hij en zijn oud-team
genoot Bart Verleg zelfs nationaal kam
pioen Heren dubbel-Co
Inmiddels is hij de vijfendertig jaar
gepasseerd, maar anders dan Bettine
Vriesekoop denkt hij er niet over om te
stoppen. 'Ik ben altijd wat ouder
geweest dan mijn teamgenoten.
Bovendien kun je deze sport tot op
hoge leeftijd uitoefenen in de recreatie
sfeer. '

Volkssport
Tafeltennis is China's volkssport

nummer één. Chinezen zijn er volgens
Van Buuringen 'verschrikkelijk goed
in'. Dus toen hij vorig jaar voor zijn
werk een week in China moest zijn, had
hij voor de zekerheid zijn koffertje met
bat bij zich. Ondanks de taalbarrière
wist hij zijn collega's in Hua Fei duide
lijk te maken dat hij graag een partijtje
wilde tafeltennissen. Dat kon geregeld
worden. Per taxi toog hij naar een wijk
gebouwtje waar de groepsleider en
gedoodverfd~ kampioen van Hua Fei al
wachtte. Niemand sprak Engels, maar
de taal van de sport is universeel. Toen
Van Buuringen na de eerste game de
speltactiek van zijn tegenstander door
had, kon hij hem zonder al te veel
moeite kloppen. Voor de Chinezen was
zijn overwinning moeilijk te verteren.
Als de PPD'er een dezer dagen opnieuw
Hua Fei bezoekt, zal hij zich moeten
meten met de general manager. Volgens
zijn Chinese kennissen een echte pro
fessional. Of Van Buuringen weer zal
winnen, is moeilijk te voorspellen.
Maar als een echte sportman zal hij
naar beste kunnen presteren.


